
CMK56500MM Inbouwoven

Al de smaak, half de tijd

Een heerlijk sappige gebraden kip, een romige
Dauphinoise, een rijke rundsstoofpot, allemaal op de
helft van de tijd van een conventionele oven klaar. De
CombiQuick oven is de snellere weg naar
uitzonderlijke smaken en geweldige gerechten, en

Absolute nauwkeurigheid, telkens weer

Het glazen timerdisplay met aanraaktoetsen geeft u nog meer controle over uw
kookproces. De timer wordt geactiveerd door op het LCD-scherm start/stop in
te voeren. Dit betekent dat u absolute nauwkeurigheid kunt verwachten, zelfs
als u even van de oven weg loopt.

Overal gelijkmatig gegaard

Met deze oven betekent energie-efficiënt gebruiken
ook effectiever koken. Het beschikt over een nieuw
convectiesysteem HotAir dat ervoor zorgt dat de hete
lucht gelijkmatig door de ovenruimte circuleert. Het
gevolg is dat de oven sneller opwarmt en dat de

Meer voordelen :
Met deze compacte combinatiemagnetron kunt u gerechten bereiden, grillen,
opwarmen of ontdooien op hetzelfde hoge niveau als bij de grotere modellen.

•

Een efficiënte manier om te grillen, toasten, bakken of braden•

In vergelijking met standaard bakplaten is deze XL bakplaat 20% groter,
waardoor u nog grotere porties heerlijk gebakken lekkers kunt bereiden.

•

Kenmerken :

AEG MaxiKlasse™ oven met de
grootste binnenruimte én bakplaat in
zijn klasse.

•

Multifunctionele heteluchtoven met
geïntegreerde magnetronfunctie

•

Oven met geïntegreerde magnetron
functie

•

Ovenruimte: 43 liter•
Easy-to-clean email•
Kinderbeveiliging•
Automatische ovenverlichting bij
deuropening

•

Automatische uitschakeling•
Magnetronvermogen: 1000 W•
Verzinkbare bedieningsknoppen•
Isofront® Plus koele ovendeur•
Vlekvrij roestvrij staal•
Temperatuur instelbaar van 30°C -
230°C

•

Vermogen grill: 1900 W•

Technische gegevens :

Type oven : Magnetron, multifunctioneel•
Ovenenergie : Elektrisch•
Energie-efficiëntieklasse : No•
Netto inhoud oven (L) : 43•
Aansluitwaarde (W) : 3000•
Inbouwmaten hxbxd (mm) : 450x560x550•
Kleur : vlekvrij roestvrij staal•
Buitenmaten hxbxd (mm) : 455x594x567•
Ampère : 16•
Energie-efficiëntie-index : 0•
Energieverbruik hetelucht (kWh/cyclus) : 0•
Energieverbruik conventioneel (kWh/cyclus) : 0•
Aantal ovenruimten : 1•
Geluidsniveau (dB(A)) : 52•
Energieverbruik in stand-by (W) : 0.99•
Grootte van grootste bakplaat (cm²) : 1630•
Netspanning (V) : 220-240•
Euro-stekker : Euro-stekker•
Lengte aansluitsnoer (m) : 1.5•
Productnummer : 944 066 576•
EAN Code : 7332543596225•
Product Partner Code : K - Customer Specific KRT•

Productbeschrijving :

magnetronfunctie, 45
cm, indrukbare
bedieningsknoppen, rvs
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